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Dia dos Pais: compre nas lojas
participantes da campanha
Compras Premiadas e concorra
a vales-compra de R$ 1.000
DIVULGAÇÃO

Quem comprar em uma das
lojas participantes da campanha Compras Premiadas irá
concorrer a R$ 1.000 em vales-compra. Serão seis contemplados no sorteio do Dia dos
Pais, que acontecerá no dia 25
de agosto na Praça Toledo Barros com várias atrações.
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1ª edição do CONEXÃO ACIL é
realizada com sucesso
A primeira edição do evento contou com a presença de
vários representantes dos departamentos de Recursos Humanos das empresas associadas à entidade que puderam
conhecer os serviços e benefícios da ACIL, além de prestigiarem a palestra de Josy
Júdice sobre motivação.

ACIL/RAFAELA SILVA
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Dia da Empresa Limeirense: Adquira seu convite!
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VITRINE

EDITORIAL
Daqui a exatos 60 dias conheceremos os que ocuparão as cadeiras da presidência, governadores, senadores e deputados no Brasil, aqueles que irão nortear os rumos desta rica, poderosa e grande nação. Hoje tudo é uma incógnita, o que estamos
vendo é que se projeta ser uma das eleições das mais tumultuadas, antes nunca vista,
com vários candidatos que até agora sequer apresentaram um candidato ao cargo de
vice-presidente em nenhum dos partidos. Esses candidatos até então não divulgaram
propostas ou um plano de governo que possa causar drásticas mudanças na atual situação política, econômica, atitudes de ética e sim o desejo de continuarem de um
jeito ou de outro a se manterem no poder, através das coligações até que absurdas.
Antes aqueles que se criticavam agora unem-se e ao que tudo indica para continuar como está, que é a velha política na esfera de governo federativo. O mesmo se
dá no governo dos estados em todo País, o que sentimos é que os candidatos se preocupam mais com o poder do que governanças sérias e justas em prol da população
e no segmento da indústria, do comércio, órgãos esses que movimentam a economia e são os verdadeiros geradores e pagadores de impostos, estes que mantém a
máquina pública. Vemos sim candidatos que mal ocuparam a cadeira e já colocam
seus nomes para conquistarem cargos em outras esferas, ou seja, qual o interesse?
Em Limeira não está sendo diferente no que diz respeito ao número de candidaturas. Como sempre, anos após anos muitos se candidatam para um posto de deputado
estadual e ou federal. Será que não chegou a hora deles avaliarem isso, olharem para
a cidade, deixarem interesses partidários e sim focarem em nomes que tenham reais
chances de alcançar uma das cadeiras e com isso verdadeiramente beneficiar nossa
cidade? Esses atuais políticos, percebe-se que não estão preocupados com a mudança da atual VELHA POLÍTICA e sim em ideologias próprias, vaidades e poder, deixando o povo brasileiro à mercê desta situação calamitosa deste rico país. Teremos
agora a grande oportunidade da real mudança desta atual situação, que é o poderio do
mais alto valor em nossas mãos neste contexto que é o nosso voto nas urnas, pensemos nisso e façamos conscientes. Deixo aqui essa reflexão do meu sentimento, pois
chegou a hora de juntos mudarmos tudo que está aí.
ACREDITEMOS E AMEMOS O BRASIL, A NOSSA PÁTRIA.

Francisco de Salis Gachet
Diretor da ACIL

VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos produtos consumidos pelos
brasileiros. Os valores de referência são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.
DIVULGAÇÃO

Barbeador eltétrico (48,11%)
Valor: R$ 120,00
Imposto: R$ 57,73
VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O DINHEIRO DOS TRIBUTOS?

UNIÃO

26%

4,5%

ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Semana Inova Indústria será realizada na escola SENAI “Luiz Varga”
De 06 a 10 de agosto de 2018, a Escola SENAI “Luiz Varga” será o local de reunião
para troca de experiências e conhecimentos sobre o setor industrial. Denominado Semana Inova Indústria, o evento tem por objetivo discutir maneiras de fomentar a inovação na cadeia produtiva.
Algumas atividades serão abertas ao público geral gratuitamente, tais como a Escola Móvel de Nanotecnologia Sesi Senai, onde o visitante poderá descobrir as particularidades da Nanociência, cada vez mais presente no dia a dia. Também haverá palestras voltadas à empresários e empreendedores, workshop de Metodologia DIP (para
empresários do setor) e workshop para alunos SENAI e universitários.
Sobre a Escola Móvel de Nanotecnologia
A nanotecnologia ainda é uma ciência pouco conhecida pelo público geral, mas já tem
sido amplamente empregada pela indústria em várias cadeias produtivas. Para popularizar os conceitos referentes à nova ciência e suas implicações para a vida moderna, o
Senai-SP criou a Escola Móvel de Nanotecnologia, com unidades que percorrem todo o
estado de São Paulo e atendem alunos do Sesi-SP, do Senai-SP e da comunidade.
A plataforma é capaz de atender, com informação tecnológica e cursos sobre o tema nanotecnologia, com uma linguagem acessível, desde estudantes do ensino fundamental até alunos do curso superior. A Escola Móvel Nanomundo foi projetada e
construída com avanços laterais duplos e automáticos. As portas de acesso, escadas e
iluminação também são automatizadas. Com design futurista, a unidade tem infraestrutura de hardware e software que promovem interação entre o público e os materiais
informativos.
Em seu interior, as unidades possuem construtores nanolitográficos, que são equipamentos capazes de construir microestruturas, microscópios eletrônicos de varredura que ampliam até trinta mil vezes o objeto de estudo, além de microscópios ópticos
e analisadores de partículas. As unidades também dispõem de telas interativas, jogos,
peças de mostruário e experimentos que auxiliam o visitante a entender a aplicação
dos conceitos da nanotecnologia no cotidiano.
Para participar do evento é necessário se inscrever pelo site: limeira.sp.senai.br. As
vagas são limitadas. Mais informações sobre toda a programação pelo telefone (19)
2113-6400 – Ramal: 6407, falar com Gisele.
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Design e sustentabilidade
DIVULGAÇÃO

Os móveis são feitos com madeira reutilizada de parceiros

A criatividade aliada à susten
tabilidade é sem dúvida uma das
maiores apostas no que diz respeito à arquitetura, seja na parte estrutural de uma casa ou empresa,
mas principalmente na fabricação
de móveis. Foi com esta ideia em
mente que Joseilton Barbosa da
Fonseca fundou a Mr. Madero.
A Mr. Madero é uma marcenaria e prestadora de serviço, que surgiu com a ideia de aproveitar as sobras de madeira. “Eram descartados
muitos pedacinhos de madeira e
não havia onde destiná-los, por isso
comecei a fazer mesas, painéis, tábuas para churrasco e diversas outras peças”, conta Fonseca.

Fundada em 1996, a empresa permitiu que o marceneiro adquirisse vasta experiência na fabricação de móveis em madeira
sob medida. O material utilizado
na produção de todos os móveis
é adquirido através de uma parceria com a Ripack, além de árvores
que as pessoas cortam e descartam nas margens dos canaviais.
Hoje, além do site www.mrmadero.com.br, onde é possível conferir todos os móveis e peças decorativas, a empresa também possui uma
loja dentro do Shopping Center Limeira e uma página no Facebook: @
mr.maderomoveisdesign. Vale a pena visitar e conhecer os produtos.

ATC Treinamentos é referência em
desenvolvimento pessoal e profissional
Hoje muitos procuram meios e
ferramentas disponíveis para estimular seu desenvolvimento, principalmente em sua vida profissional. O ramo empresarial está em
constante mudança, seguindo as
novas tendências de mercado, e
por isso aqueles que fazem parte
deste mundo necessitam estar em
sintonia com este fluxo.
É pensando nesta sintonia que
a ATC Treinamentos Gerenciais
chega a Limeira, sendo a única
empresa parceira da Zions International Group, de Salt Lake City.
Sua especialidade está no desenvolvimento pessoal e consequentemente profissional, realizando
seus trabalhos através de palestras,
treinamentos corporativos, consultoria organizacional e consultoria
especializada em RH e coaching.
A ATC está comprometida com
a evolução e maximização do potencial humano, para tanto constantemente em busca de melhores
resultados e mudanças positivas
para os líderes, gerentes, equipes
e organizações. A parceria com a
empresa americana ampliou a rede

DIVULGAÇÃO

Professor Antônio Estevam, proprietário da Zions e Amanda Carvalho,
Coach e proprietária da ATC Treinamentos

de treinamentos e palestras, além
de dar a oportunidade aos interessados se tornarem coachs através
da formação da Zions, garantindo
uma certificação internacional.
Toda palestra ou processo de
coaching é uma nova oportunidade para se iniciar uma grande
jornada de autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal/profissional. Aprender a controlar as emoções, entender e idealizar um pro-

pósito de vida ou direcionamento
de carreira, tudo isso é possível.
A ATC Treinamentos Gerenciais possui todas as ferramentas
para auxiliar no alcance de objetivo. O atendimento é feito diretamente na sede dos clientes, que
podem entrar em contato através
dos e-mails amanda.carvalho@
zionscenter.com e amandagv.carvalho@gmail.com, além do telefone (19) 99630-9404.

Qualidade, sigilo e profissionalismo são o forte da Silva & Ferlin Advogados
ACIL/LEONARDO BARDINI

Dr. Demerval Tiago Jacon Silva e Dra. Clarissa Ferlin Nogueira

Hoje é indispensável contar com os serviços jurídicos
de um advogado ou empre-

sa, para a elaboração de um
contrato de locação, serviço
ou no momento de reivindi-

car um direito. Seja uma pessoa física ou jurídica, a qualquer momento pode-se ter a
necessidade de uma consulta
de um profissional confiável
e competente.
A Silva & Ferlin Advogados oferece prestação de serviço nas áreas de direito civil,
de família e trabalhista. Com
uma equipe de advogados autônomos, o cliente encontra todo o respaldo necessário para elucidar dúvidas e preparar
judicialmente qualquer questão, seja esta uma ação ou processo burocrático.
A empresa está preparada

para oferecer o melhor atendimento personalizado, com
soluções para as necessidades
de quem os procuram. Com o
escritório estabelecido em Limeira, atuam também em todo
o estado de São Paulo perante Fóruns, Tribunal de Justiça,
Tribunal Regional da 15ª Região, Posto Fiscal, Prefeituras
e demais órgãos públicos.
A atuação de qualidade na
cidade é comprovada diante
da satisfação e indicação dos
próprios clientes, que contam com a eficácia necessária na área jurídica. “Agradecemos e colocamo-nos a

disposição. Agende uma visita e venha nos conhecer,
que o atenderemos com exclusividade”, contam os advogados Dr. Dermeval Tiago
Jacon da Silva e Dra. Clarissa Ferlin Nogueira.
A Silva & Ferlin Advogados atende na Rua Deputado
Octávio Lopes, 779, no Centro. Seu horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h. Mais
informações através do telefone (19) 3701-1777, pelo
WhattsApp (19) 99330-6679
ou e-mail: silvaferlin.advogados@gmail.com
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Núcleo de Beleza reuniu profissionais da área no “Avec On The Road”
O evento promovido pelos integrantes do projeto Empreender reuniu cerca de 50 pessoas
Com o objetivo de aprimorar os negócios, trazer informações e soluções para situações do cotidiano, o Núcleo
de Beleza do Projeto Empreender trouxe no dia 23 de julho uma tarde de palestras
para o município. A ACIL
recebeu cerca de 50 empresários na primeira edição do
“Avec On The Road”.
A Avec é uma empresa de tecnologia que surgiu em 2013 trazendo soluções para o empresário que atua no mercado da
beleza como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, entre outros.
Hoje seu principal trabalho é o
desenvolvimento de sistemas e
aplicativos, que facilitam o seu

dia a dia e os processos dentro
do seu negócio, trazendo mais
comodidade para os clientes.
É pensando no aprimoramento do profissional da beleza que foi criado o projeto
“Avec On The Road”, contou
Feres Baladi Neto que é sócio
da Avec, e que atende mais de
3.000 empresas a nível Brasil. “Nós entendemos que podíamos ajudar estas empresas
através do conhecimento. Eles
possuem muita facilidade com
a parte operacional, profissional e atendimento, porém ainda tem dificuldade na parte de
gestão, marketing e até em lidar com os colaboradores”,
explicou. Com isso, a ação

trouxe especialistas relacionados aos temas que são importantes no dia a dia do gestor.
No evento foram abordados temas como a “Lei do Salão Parceiro”, que é algo relativamente novo (de 2016)
e que ainda gera muitas dúvidas; também foi abordada
a parte financeira como gestão de custos e marketing para redes sociais como Instagram. “A gente acredita que
o conhecimento é a base de
qualquer negócio que queira ter sucesso. Por isso criamos o ‘Avec On The Road’,
para ajudar nossos clientes e
o mercado a se desenvolverem”, finaliza Neto.

ACIL/LEONARDO BARDINI

O “Avec On The Road” percorre cidades levando informações
e soluções relacionados ao mercado da beleza

O Núcleo de Beleza se reúne quinzenalmente na sede
da ACIL, as segundas-feiras,
das 19h às 20h30. Mais in-

formações entrar em contato
com Melissa, telefone 34044903 ou pelo e-mail empreender@acillimeira.com.br.

Frequência vibracional foi o tema do Café da Manhã do Conhecimento
ACIL/RAFAELA SILVA

Sandra D’Addona manteve a atenção de todos os presentes ao falar
sobre o poder da frequência vibracional na vida das pessoas

O Conselho da Mulher Empreendedora da ACIL promoveu mais uma edição do Café
da Manhã do Conhecimento no
dia 26 de julho. O evento contou
com a participação de 40 pessoas que após desfrutar de um delicioso coffee, tiveram a oportunidade de prestigiar a palestra “O
poder da nossa frequência vibracional”, com Sandra D’Addona.
Durante sua apresentação Sandra falou sobre a questão do universo ter uma linguagem própria,
e responder as vibrações e frequências de cada um; sobre cada
um ter uma assinatura universal e

do campo quântico que dá mais
do que estamos emitindo. “Isso
tudo acontece porque somos átomo e sendo assim, tudo se movimenta na mais perfeita harmonia.
Existem muitos fatores para essa
harmonia se desestabilizar e, tudo
o que você deseja com a razão,
é atrapalhado pela emoção que
vem do nosso inconsciente”, falou a palestrante.
Ela explicou sobre os mecanismos do universo; sobre como
cada pessoa cria sua própria realidade; quais são as assinaturas
para o universo e como ele retorna para o indivíduo; o que são

frequências vibracionais e como
elas agem na vida de cada um,
entre outras questões relacionadas ao tema.
A próxima edição do Café da
Manhã do Conhecimento acontecerá no dia 30 de agosto com
a presença de Alessandro Rios,
que apresentará o tema “As redes sociais como ferramenta de
venda”. O evento é gratuito e as
inscrições podem ser feitas no
site da ACIL: www.acillimeira.
com.br/agenda.
Mais informações pelo telefone 3404-4902 ou pelo e-mail
cme@acillimeira.com.br.

Praça Toledo de Barros recebeu caravana do ACIL Itinerante
No dia 12 de julho, aconteceu mais uma edição do ACIL
Itinerante, iniciativa promovida pela ACIL com o apoio
do Sebrae e Associação Profissional das Empresas Contábeis e Contabilistas de Limeira (APECL). Juntas, as
entidades levam informações
e orientações sobre empreendedorismo e gestão dos negócios, com o intuito de auxiliar
ao máximo o pequeno e médio
empresário que atua nos corredores e centros comerciais
de Limeira.
Além disso, durante a ação a
ACIL divulga aos empresários
e potenciais empreendedores

que visitam a tenda, todos os
serviços oferecidos pela Associação em benefício da classe
empresarial da cidade e enaltece a importância do associativismo para o fortalecimento
dos setores.
O evento também conta
com diversas atividades voltadas para o consumidor, que
pôde consultar sua situação
cadastral junto ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao
Crédito), e negociar sua dívida caso seja identificado alguma restrição em seu nome.
Outro serviço que é oferecido gratuitamente é a orientação
completa sobre como se cadas-

trar no Banco de Currículos, rede de dados online que permite que empresas e candidatos
a vagas de trabalho adicionem
suas respectivas informações e
interesses para futuras pesquisas, criando uma rede de contados eficiente que tende a trazer
mais facilidade e rapidez para
os associados na contratação
de profissionais.
O ACIL Itinerante é promovido há mais de dois anos
e já visitou várias regiões de
Limeira, em especial os corredores comerciais. Em sua
última edição realizada na
Praça Toledo de Barros, realizou 103 atendimentos de

ACIL/LEONARDO BARDINI

138 pessoas foram atendidas na última edição do ACIL Itinerante

consumidores buscando informações sobre sua situação
cadastral no banco de dados
do SCPC, fez o cadastramen-

to de 25 currículos, e atendeu
10 empresários que buscavam orientações sobre a gestão de seus negócios.
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CONEXÃO ACIL promove primeiro encontro de RHs
A primeira edição do CONEXÃO ACIL aconteceu no
dia 30 de julho e contou com
a presença de vários representantes dos departamentos de
Recursos Humanos das empresas associadas à entidade.
No evento foram apresentados todos os serviços que a
ACIL oferece para seu associado, muitos gratuitamente, e
também explicou sobre os benefícios disponibilizados para
as empresas e seus colaboradores, dentre eles diversos descontos em vários segmentos da

área comercial e de saúde, tanto de Limeira como de algumas
cidades vizinhas. Os descontos
podem ser adquiridos em escolas de ensino básico e superior,
cursos de línguas, farmácias,
laboratórios, academias de ginástica, concessionárias, cinema, entre outros.
Após a apresentação da ACIL,
os participantes do evento tiveram a oportunidade de assistir a
palestra “O papel do RH na motivação dos colaboradores”, que
foi apresentada pela consultora
Josy Júdice, da Prósper.

A palestrante falou sobre
a pirâmide de Maslow e como ela pode ser utilizada para melhorar o relacionamento
entre empresa e colaborador.
Em sua base estão as necessidades fisiológicas, superior a
isto está a segurança, depois
as questões sociais, em seguida a estima e no topo a realização pessoal.
Em todos os pontos da pirâmide Josy trouxe soluções e
dicas de como as empresas devem agir para com seus colaboradores e finalizou sua apre-

DIVULGAÇÃO

Josy Júdice falou sobre a pirâmide de Maslow e como ela pode ser utilizada
para melhorar o relacionamento entre empresa e colaborador

sentação com a frase de Zig
Ziglar, “As pessoas costumam
dizer que a motivação não du-

ra para sempre. Bem, nem o
efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente”.
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Pais diferentes, presentes diferentes!
Agosto chega e traz uma das
datas mais importantes do nosso calendário, o Dia dos Pais.
E seja ele biológico ou de “coração” (padrasto, pai-avô, pai-tio, pai-irmão, mãe-pai...), todos possuem uma figura que
lhe traz segurança, carinho e
que transmite grande parte dos
valores e exemplos carregados
por toda a vida.
Além de todo sentimento de
gratidão e amor envolvido, a
maioria das pessoas também
deseja presentear o papai com
algo bem especial. Por isso,
foram reunidas algumas dicas de presentes para agradar
os mais diferentes perfis desta
grande figura.
Para aquele pai aficionado
pela cultura pop e nerd, é possível encontrar diversos itens
do universo geek, como camisetas de filmes, séries e personagens, Funko Pop (uma marca de bonecos temáticos que
a cada ano cresce sua base de

fãs), livros, boxes de filmes/séries ou um novo jogo para ele
se divertir no seu videogame.
Já para aquele pai envolvido
no mundo empresarial seja como empreendedor, líder, gerente ou gestor, existem uma série
de presentes que irão agradá-lo
e poderão ser usados no seu dia
a dia, como por exemplo, um
kit de gravatas ou meias, carteira, porta cartões de visita, sapatos ou camisas novas.
Agora se este pai for fã de
culinária, daquele que não perde um único episódio do Master Chef, com toda certeza ele
irá amar ser presenteado por algo que alimente sua paixão. Isto pode ser feito através de um
belíssimo kit churrasco, uma
famosa “Air Fryer”, um conjunto de panelas ou de paella,
um kit de cervejas artesanais,
um vinho para acompanhar suas refeições, e até mesmo uma
coleção de livros de receitas.
Já aquele pai que adora le-

var uma vida mais saudável,
praticar esportes e fazer exercícios vai ficar muito feliz caso receba um tênis novo, uma
bola oficial, a camiseta de seu
time favorito, roupas e acessórios fitness ou aquele kit de suplementos que não podem faltar em sua alimentação.
É claro que ainda existem os
presentes tradicionais, que irão
agradar qualquer papai: barbeador, eletrônicos como celular e relógios, kit de aparador
de pelos e cabelo, kit colônia,
perfumes etc. Independente do
que seja presenteado, com toda certeza a maior das alegrias
desta pessoa será o reconhecimento, amor e lembranças criadas através dos anos. A ACIL e
seus associados desejam a todos um feliz Dia dos Pais!
Campanha Compras
Premiadas
E para aqueles que irão presentear os papais com uma lin-

DIVULGAÇÃO

Chegou a hora de demostrar todo o carinho e amor para
os papais com um lindo presente

da lembrança, a ACIL e o Sicomércio, estão realizando a
promoção “Compras Premiadas” que conta com a participação de 250 empresas de diversos segmentos da cidade que
distribuirão cupons para seus
clientes durante todo o ano.
Quem comprar em uma das
lojas participantes irá concorrer a R$ 1.000 em vales-compra. Serão seis contemplados
no sorteio do Dia dos Pais,
que acontecerá no dia 25 de
agosto na Praça Toledo Bar-

ros, com diversas atrações especiais para toda a família.
Todos os vendedores que tiverem seus clientes contemplados serão premiados com
R$ 200 em vale-compra.
A lista completa com os
nomes, endereços e telefones das empresas participantes está disponível no
site da ACIL: www.acillimeira.com.br/lojasparticipantes. Todas as lojas também estão identificadas com
o cartaz da promoção.

